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Nota privind modificarea programului de investitii și programului de achizitii 
pentru investitii 2021 

 

În BVC pe anul 2021, a fost aprobat programul de investiții, dotări și surse de 

finanțare în sumă totală de 504,5 mii lei. În acest program societatea a propus: 

1. Achiziția unei ambulanțe noi în sumă de 440,0 mii lei;  
2. Modernizare etaj 1 sediu administrativ în sumă de 23 mii lei; 
3. Proiect tehnic gaze și reîntregire instalație gaze în sumă de 5 mii lei; 
4. Echipamente tehnologice (2 EKG-uri) în sumă de 19 mii lei; 
5. Mobilier și aparatură birotică în sumă de 17,5 mii lei; 

 
Sursele de finanțare pentru programul de investiții aprobat sunt: 
- Surse proprii în sumă de 141 mii lei; 
- Credite bancare în sumă de 323,5 mii lei; 
- Alte surse în sumă de 40 mii lei; 

 
 Prin contractul de comodat nr. 17062 / 25.06.2021 încheiat cu S CE Oltenia SA, s-a 

hotarat preluarea de către SC Medserv Min SA  a ambulanței care deservea zona Jilt, urmând 

ca societatea noastră să o doteze în vederea autorizării ca și ambulanță tip B2. Contractul de 

comodat prevede faptul ca SC Medserv Min SA va suporta toate cheltuielile necesare pentru 

ca ambulanta preluata sa corespunda si sa poata fi autorizata ca ambulanta tip B2. 

 Această ambulanță urmează a fi folosită timp de 5 ani pentru S. CE Oltenia SA. 

 Având în vedere aceste modificări impuse de acționarul majoritar S. CE Oltenia SA, 

societatea renunță la achiziția unei ambulanțe noi în favoarea unei ambulanțe de pe piață, 

programul de investiții, dotări și surse de finanțare fiind modificate astfel: 

- Renunțarea la achiziția unei ambulanțe noi în sumă de 440 mii lei; 

- Achiziția unei ambulanțe de pe piață în sumă de 323,5 mii lei; 
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- Dotarea arnbr-rlanlei dobAndite prin contractLri de comodat astf'ei incAt sa poata fi

aLrtot'jza1i ca ambulanta 1ip 82. Valoarea Ir.rcrdrinor necesarc penlrLr cutolizarea arnbr-rlanJei

(dotali. r'evizii. repara{ii. taxe autorizare. etc) este cstimata la suma de 135 mii iei.

- Renurtarea la achrzilra de mobilier si aparaturi biroticd in surn[ de 1 1 mii lei (se

renunla la achizitia scaunului ORL reglabil in suma de 2.5 nrii lei qi a raflurilor pentru arhivf,

in sumd de 12 rnii lei Ei se propune achizifionarea a 2laptopuri necesare activit[tii de

ingri.iiri 1a domiciliu Ei activita{ii financiar-contabile in suma cle 7,0 mii lei).

- Achizitionare a doua perfusoare Compact plus. marca Braun achizitie impusa de

comisia de autolizare a celor doua ambulante din dotare. Vaioarea estimata a celor doua

perfusoare este de 15 mii lei.

in urma acestor modific[ri programul de investitii devine:

1. Achizilie ambulantd de pe pia![ in sumd de 323.5 mii lei:
2. Dot[ri ambulanld (preluat[ de societate conform contract de comodat

nr.17062125.06.2021) in sum[ de 135 mii lei;

3. Perfusor Compact plus in sumd de 15 mii lei;

4. Achizilie EKG - 2brc in sumd de 19 mii leil
5. Achizilie Laptop - 2 buc in sumf, de 7 mii lei;

6. Achizilie proiect tehnic gaze qi reintregire instalalie gazein sumd de 5,0 mii lei;
Total:504,5 mii lei.

Sursele de finanlare nu se modificd fald de BVC pe anul 2021 aprobat

ordinul nr.690/13.07.2021. Valoarea surselor de finanlare va fi de 504,5 mii lei, din care:

- Surse proprii in sumd de 141 mii lei;
- Credite bancare in sumd de 323,5 mii lei;

- Alte surse in sum5. de 40 mii lei;

Ludnd in considerare aspectele precizate mai sus, in temeiul:

(1) Art.20, lit.v, din Actul Constitutiv al Societdfii;

(2) HotdrArii nr. 10/06.09.2021 a Consiliului de Administralie al SC Medserv Min

SA prin care a fost avizat[ Nota nr.3904103.09.2021 insolitd de noul program de achizilli

pentru investilii nr. 3906103.09.2021 corelat cu noul program de investilii

nr. 3905/03.09.2021, vd rugdm sd aprobali "programul de aprovizionare si investilii ale

societdlii" aga cum este specihcatla art.20 "Atribuliile Consiliului de Administralie" lit.v din

Actul Constitutiv al Societdlii.

Prezenta notd este insojitd de noul program al achiziliilor pentru investilii gi de

programul de investilii pe anul 2021.
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